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� ��ស�សេ្រមចចិត��ក់ទងនឹងេ�គស��ស្រ�ប់កុ�រ
វធី

2

� ��ស�សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់កុ�រែដល�នេ�គស�� មុនចូ ល* េ�ក��ង��ប័នអប់រ� េ�យមិនគិតពី��ន�ពៃន
វធី
�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬដូ សជំរុញ
*្របសិនេបើកុ�រមិន្រស� លខ� �នេ�ឯទី�ំងេ�ះ

សូ ម�ក់កុ�រឱ្យេ��ច់េ�យែឡក (��យពីអ�កអ� កេមើលែថ យកល� �ក់កុ�រេ�ទី���ង
� ��ស� សេ្រមចចិត�ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម។
េ្រ�) េហើយអនុវតត� �មវធី

�រពិនិត្យ
កំណត់�កុ�រែដល
�នេ�គស�� 1 េឡើង
េ�ែដលទំនង�្រសបេ�
នឹងេ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19។1

�រពិនិត្យ
កំណត់អត� ស��ណ
កុ�រែដលមិន�ន�ក់
��ប
ំ ��រែដល�នេ�គ
ស��មិន្រសបេ�នឹង
ជំងឺ COVID-19។

�
កុ�រ្រត�វ�នប��ន
� េ�ផ� ះ វញ។
ឪពុក��យ/��ព��ល្រត�វ
�នែណ�ំឱ្យពិេ្រ�ះ�មួ យអ� ក
ផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ស្រ�ប់�រ�យ
តៃម� បែន� មេទៀត និង�ច�ន
�រេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។

��ប័នសេ្រមចចិត�ក��ង�រកំណត់
� េតើកុ�រគួ រែត្រត�វ�នេលើក
ែលង�មេ�ល�រណ៍្រគប់្រគង
ជំងឺែដរឬេទ។ ្របសិនេបើេ�គស��
របស់កុ�រេធ� ើឱ្យ�ន�រពិ�ក
ក��ង�រអនុវត� �មពិធី�រសុវត� ិ
�ពស្រ�ប់ COVID-19 េ�ក��ងទី
�ំងេ�ះ កុ�រគួ រែត្រត�វប��ន
�
�
េ�ផ� ះ វញ។

កុ�រ្រត�វេ�ផ� ះេ�យ
អនុវត� �មេសចក� ី
ែណ�ំរបស់អ�កផ� ល់
េស�េវជ� ��ស� ។

អ� កផ� ល់េស�េវជ�
��ស� ប��ក់�កុ�រ
មិន�នេ�គស��ែដល
ទំនង�្រសបេ�នឹង
េ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19។

កុ�រ�នេធ� ើ
េតស� រកេមេ�គ

មិន�ន
ពិេ្រ�ះជំងឺ�មួ យ
អ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស�
ឬអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស�
ប��ក់� កុ�រ�នេ�គ
ស��្រសបេ�នឹងជំងឺ
COVID-19។

កុ�រ
ទទួ លលទ� ផល
អវ �ជ��នពី�រេធ� ើ
េតស� ្រត� តពិនិត្យ
ជំងឺ COVID-192

កុ�រទទួ លលទ�
ផល វ �ជ��នពី�រ
េធ� ើេតស� ្រត� តពិនិ
ត្យជំងឺ COVID192

កុ�រ្រត�វេ�ផ� ះរហូ តដល់
ែលង�ន្រគ �នេ�� េ�យ
មិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��រយៈ
េពល 24 េ�៉ង និងេ�គ
ស���នធូ រេស្បើយេឡើង។

កុ�រ្រត�វអនុវត� �ម
េសចក� ីែណ�ំ�រ�ក់ឱ្យ
េ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។

កុ�រមិន�នេធ� ើេតស� រកេមេ�គ

COVID-19 ចំេ�ះកុ�ររ ួម�ន៖ ្រគ �នេ��េលើសឬេស� ើ (≥) 100.4○F ក� កេកើតេឡើងថ� ី (ខុស��ពីធម� � ឬទូ េ�) �គរ ូស ឬក� �តចេ��រ។ ្របសិនេបើេ�គស��របស់
កុ�រមិនទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19 េទ ប៉ុែន� េ�ែត�ន�រ្រព� យ�រម� េ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យទទួ ល�រ�យតៃម� របស់កុ�រពីអ�កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 2�រេធ� ើេតស� ៖ �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ COVID19 រ ួមប��ល
� � ំង�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក� អុិច [NAAT ដូ ច�េតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR)] ឬេតស� រក�រ�តុប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (Antigen) េ�យសំ�ក្រត�វ�ន្របមូ ល និងេធ� ើេតស�
េឡើងេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំសុខ�ពឬទី�ំងេធ� ើេតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់្រតឹម្រត�វ ឬក៏�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប�� េហើយែដល�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី
��រ និងឱសថ (FDA) �ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ ្របសិនេបើ�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េ�ះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េហើយទទួ លលទ� ផល វ �ជ� �ន បុគ�លេ�ះគួ រែត្រត�វ�នសន� ត��ន
ជំងឺ COVID-19 និងគួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។
1េ�គស�
� ��ែដលទំនង�្រសបេ�នឹង�រឆ� ងជំងឺ
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� ��ស�សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់ករណីមិនេលើកែលងេលើ�រេធ� ើច��ឡីស័ក* ចំេ�ះបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ
វធី
េ�នឹងកុ�រែដលទំនង��ច�នឆ� ងេមេ�គ េ�យ�នេ�គស��ទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19**
*បុគ�លែដលមិន្រត�វ�នេលើកែលងេលើ�រេធ� ើច��ឡីស័ក

គឺ� (1) បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទន
ំ ងជិតស� ទ
ិ � េហើយែដលមិន �ន�ក់��ប�
ំ
� រេពញេលញ ឬ (2) បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េហើយែដល �ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ និង�នសិទ�ិទទួ ល�ក់ដូសជំរញ
ុ ប៉ុែន� មិន�ន់�នេ�ទទួ ល�ក់ដូសជំរញ
ុ របស់ពួកេគេ�េឡើយ។

** បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទន
ំ ងជិតស�ទ
ិ ��
ិ មួ យកុ�រែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គេ�យ�នេ�គស��ទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19 1 គឺ�មនុស្សែដលស� ិតេ�ក��ងបរ �េវណ
6 ហ� ីតក��ងេពលេលើសពីឬេស� ើ (≥) 15 �ទីក��ងអំឡ
� ងេពល 24 េ�៉ង�មួ យកុ�រែដល�ចឆ� ងេមេ�គ ឬប៉ះ�ល់េ�យ��ល់េ�នឹងវត���វ/�រ�តុបេ�� ញពី�ង�យេផ្សងៗ ពី
កុ�រែដល�នឆ� ងេមេ�គេនះ។

ករណីមិនេលើកែលងេលើ�រ
េធ� ើច��ឡីស័កចំេ�ះបុគ�លែដល
�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�នឹងកុ�រ
ែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គ ្រត�វ�នជូ ន
ដំណឹង�ពួ កេគ�ច�ន�រប៉ះ�ល់
នឹងេមេ�គ។
បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងេនះ�ច
បន� ស� ិតេ�ក��ងទី�ំងេ�ះ�ន ខណៈ
េពលែដលកំពុងរង់�ំ�រប��ក់
ពី�រប៉ះ�ល់នឹង
េមេ�គេ�ះ។ 2

��ប័នប��ក់�
បុគ�លែដល�នទំ�ក់
ទំនងេ�ះ�នប៉ះ
�ល់េ�នឹងជំងឺ
COVID-19។

��ប័ន
ប��ក់�បុគ�លែដល
�នទំ�ក់ទំនងេនះមិន
�នប៉ះ�ល់េមេ�គ ឬក៏
មិន�ន�រផ� ល់�រប��ក់
ពី�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ។
មិនត្រម�វឱ្យេធ� ើសកម� �ព
អ� ីេទ។

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង
្រត�វែតេធ� ច
ើ ��ឡីសក
័ េ�ផ�ះ
លុះ្រ�ែត�ន�រយល់្រពម
ចំេ�ះ�រេធ� ច
ើ ��ឡីសក
័
ែដល�នែកស្រម� ល3 េ�
��េរៀន។ បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទន
ំ ងែដលស� ត
ិ េ�
េ្រ�ម�រេធ� ច
ើ ��ឡីសក
័ េ�
ផ� ះ�ចប�� ប់ពី�រេធ� ច
ើ ��
ឡីស័កេនះប��ប់ពីៃថ�ទី 5
្របសិនេបើ្របមូ ល�នលទ�
ផលៃន�រេធ� េើ តស� អវ �ជ��ន
េ�ៃថ�ទី 5។ ្របសិនេបើមន
ិ
�នលទ� ផលប��ក់េទ
បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង
េ�ែតស� ត
ិ ក��ង�រេធ� ច
ើ ��ឡី
ស័កេ�ផ�ះរហូ តដល់ៃថ�ទី 10។

បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងទទួ លលទ�
ផល វ �ជ��នពី�រេធ� ើេត
ស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-194

បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងមិនេធ� េើ តស�
រកេមេ�គ ឬទទួ លលទ�
ផលអវ �ជ��នពី�រេធ� ើ
េតស� ្រត� តពិនិត្យ
ជំងឺ COVID-194

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងគឺ�ត់
ទុក�ករណីមួយឥឡ�វ េហើយគួ រែត
អនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រ
�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងអនុវត�
�ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡី
ស័កេ�ផ� ះ។

1េ�គស�
� ��ែដលទំនង�្រសបេ�នឹង�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ចំេ�ះកុ�រ រ ួម�ន៖ ្រគ �នេ��េលើសពីឬេស� ើ (≥) 100.4 ○ F ក� កេកើតេឡើងថ� ី (ខុស��ពីធម� �ឬទូ េ�) �គរ ូស ឬក� �តចេ��រ។ ្របសិនេបើេ�គស��របស់កុ�រមិនទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ
COVID-19 េទ ប៉ុែន� េ�ែត�ន�រ្រព� យ�រម� េ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យទទួ ល�រ�យតៃម� ៃនកុ�រេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 2 �រប៉ះ�ល់េមេ�គ្រត�វ�នប��ក់ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យកុ�រែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គ
្របសិនេបើទី�ំងេ�ះទទួ ល�នដំណឹង�កុ�រែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គេ�ះ ទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �នពី�រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ឬក៏ទទួ ល�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យជំងឺ COVID-19 ពីអ�កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 3�រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម� ល
(modified quarantine) អនុវត� ែតចំេ�ះសិស្ស��េរៀនក្រមិត ែដល�នប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ក��ងទី�ំង��េរៀនែតប៉ុេ�
� ះ។ ល័ក�ខ័ណ�ស្រ�ប់�រេធ� ច
ើ ��ឡីស័កែដល�នែកស្រម� ល�ចរក�នេ�ក��ង ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ របស់��េរៀន
ក្រមិត TK-12។ 4�រេធ� ើេតស� ៖ �រេធ� េើ តស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 រ ួមប��ល
� � ំង�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក� អុិច [NAAT ដូ ច�េតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR)] ឬេតស� រក�រ�តុប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (Antigen) ស្រ�ប់េមេ�គ SARSCoV-2 េ�យសំ�ក្រត�វ�ន្របមូ ល និងេធ� ើេតស� េឡើងេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំសុខ�ពឬទី�ំងេធ� ើេតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់្រតឹម្រត�វ ឬក៏�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េហើយែដល�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី
��រ និងឱសថ (FDA) �ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ ្របសិនេបើ�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េ�ះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េហើយទទួ ល�នលទ� ផលវ �ជ� �ន បុគ�លេ�ះគួ រែត្រត�វ�នសន� ត��នជំងឺ COVID-19 និងគួ រែតអនុវត� �ម
4
េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។

� ��ស�សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់ករណីេលើកែលងេលើ�រេធ� ើច��ឡីស័ក* ចំេ�ះបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ�
វធី
េ�នឹងកុ�រែដលទំនង��ច�នឆ� ងេមេ�គ េ�យ�នេ�គស��ទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19**
*បុគ�លែដល្រត�វ�នេលើកែលងេលើ�រេធ� ើច��ឡីស័ក គឺ� (1) បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េហើយែដល�នទទួ ល�ក់ដូ សជំរុញ ឬ (2) បុគ�លែដល�ន
ំ ��រេពញេលញ ប៉ុែន� មិន�ន់�នសិទ�ិទទួ ល�ក់ដូសជំរុញ។
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េហើយែដល �ន�ក់��ប
** បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ�ិ�មួ យកុ�រែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គេ�យ�នេ�គស��ទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-191 គឺ�មនុស្សែដលស� ិតេ�
ក��ងបរ �េវណ 6 ហ� ីតក��ងេពលេលើសពីឬេស� ើ (≥) 15 �ទីក��ងអំឡ
� ងេពល 24 េ�៉ង�មួ យកុ�រែដល�ចឆ� ងេមេ�គ ឬប៉ះ�ល់េ�យ��ល់េ�នឹងវត���វ/�រ�តុ
បេ�� ញពី�ង�យេផ្សងៗ ពីកុ�រែដល�នឆ� ងេមេ�គេនះ។

ករណីេលើកែលងេលើ�រេធ� ើ
ច��ឡីស័កចំេ�ះបុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនង�មួ យកុ�រែដល�ច�ន
ឆ� ងេមេ�គ្រត�វ�នជូ នដំណឹង�ពួ កេគ
�ច�ន�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ។
បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង�ចបន�
ស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ�ន ខណៈេពល
ែដលកំពុងរង់�ំ�រប��ក់ពី�រ
ប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ះ។ 2

��ប័នប��ក់�បុគ�ល
ែដល�នទំ�ក់ទំនង
េ�ះ�នប៉ះ�ល់េ�
នឹងជំងឺ COVID-19។

��ប័ន
ប��ក់�បុគ�ល
ែដល�នទំ�ក់ទំនងេនះ
មិន�នប៉ះ�ល់េមេ�គ ឬ
ក៏មិន�ន�រប��ក់ពី�រ
ប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ។ មិន
ត្រម�វឱ្យេធ� ើសកម� �ព
អ� ីេទ។

�រេធ� ើេតស� ្រត�វ�នត្រម�វ
��ំ�ច់េ�ៃថ� ទី 5 ក��ង
េ�លបំណងេដើម្បី�ចបន�
ស� ិតេ�ក��ង��េរៀន�ន

បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងទទួ លលទ�
ផល វ �ជ��នពី�រេធ� ើ
េតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-193

បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងមិនេធ� ើ
េតស� រកេមេ�គ ឬទទួ ល
លទ� ផលអវ �ជ��នពី�រ
េធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-193

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងគឺ�ត់
ទុក�ករណីមួយឥឡ�វ េហើយគួ រែតអនុ
វត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យ
េ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង មិន
�ំ�ច់េធ� ើច��ឡីស័កេទ ប៉ុែន� ្រត�វែត
�ម�នេ�គស�� និង�ក់�៉ស់
ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុនរហូ ត
ដល់ៃថ� ទី 104

COVID-19 ចំេ�ះកុ�រ រ ួម�ន៖ ្រគ �នេ��េលើសពីឬេស� ើ (≥) 100.4 ○ F ក� កេកើតេឡើងថ� ី (ខុស��ពីធម� �ឬទូ េ�) �គរ ូស ឬក� �តចេ��រ។ ្របសិនេបើេ�គស��របស់កុ�រមិនទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID19 េទ ប៉ុែន� េ�ែត�ន�រ្រព� យ�រម� េ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យទទួ ល�រ�យតៃម� ៃនកុ�រេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 2�រប៉ះ�ល់េមេ�គ្រត�វ�នប��ក់ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យកុ�រែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គ ្របសិនេបើទី�ំង
េ�ះទទួ ល�នដំណឹង�កុ�រែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គេ�ះ ទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �នពី�រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ឬក៏ទទួ ល�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យជំងឺ COVID-19 ពីអ�កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 3 �រេធ� ើេតស� ៖ �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 រ ួម
ប��ល
� � ំង�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក� អុិច [NAAT ដូ ច�េតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR)] ឬេតស� រក�រ�តុប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (Antigen) ស្រ�ប់េមេ�គ SARS-CoV-2 េ�យសំ�ក្រត�វ�ន្របមូ ល និងេធ� ើេតស� េឡើងេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំ
5
សុខ�ពឬទី�ំងេធ� ើេតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់្រតឹម្រត�វ ឬក៏�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េហើយែដល�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) �ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ ្របសិនេបើ�រេធ� ើេតស� ែដល
4
ឺ
�ជ�
�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េ�ះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េហើយទទួ ល�នលទ� ផលវ �ន បុគ�លេ�ះគួ រែត្រត�វ�នសន� ត��នជំង COVID-19 និងគួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ មនុស្សមួ យចំនួន
1េ�គស�
� ��ែដលទំនង�្រសបេ�នឹង�រឆ� ងជំងឺ

� ��ស�សេ្រមចចិត��ក់ទងនឹងេ�គស��ស្រ�ប់បុគ�ល ិក
វធី

6

� ��ស�សេ្រមចចិត� ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ�គស�� មុនេពលចូ ល* េ�ក��ង��ប័នអប់រ� េ�យមិនគិតពី
វធី
��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬដូ សជំរុញ
្របសិនេបើបុគ�លិកមិន្រស� លខ� �នេ�កែន� ង�រ�រ សូ ម�ក់បុគ�លិកឱ្យេ�ទី�ំង�ច់េ�យែឡក (យកល� �ក់បុគ�លិកេ�ទី���ងេ្រ�
� ��ស� សេ្រមចចិត�ដូច�ងេ្រ�ម។
�នគ��ត�ង�យពីអ�កេមើលែថេផ្សងេទៀត) េហើយអនុវត� �មវធី

*

�រពិនិត្យ
កំណត់អត� ស��ណ
បុគ�លិកែដល�នេ�គ
ស�� 1 េឡើងេ� ែដល
ទំនង�្រសបេ�នឹង
េ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19។1

�រពិនិត្យ
កំណត់អត� ស��ណ
បុគ�លិកែដល�នេ�គ
ស��មិនទំនង�្រសប
េ�នឹងជំងឺ COVID-19។

បុគ�លិក្រត�វ�នប��ន
� ឱ្យ្រតឡប់
� េហើយ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យ
េ�ផ� ះ វញ
ពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់េស�េវជ�
��ស� ស្រ�ប់�រ�យតៃម� បែន� ម
េទៀត និង�រេធ� ើេតស� រកជំងឺ
COVID-19 ែដល�ចេកើត�ន។

��ប័នសេ្រមចចិត�ក��ង�រកំណត់
� េតើបគ
ុ � លិកគួ រែត្រត�វ�នេលើក
ែលង�មេ�ល�រណ៍្រគប់្រគង
ជំងឺឬេទ។ ្របសិនេបើេ�គស��
របស់បុគ�លិកេធ� ើឱ្យ�ន�រពិ�ក
ក��ង�រអនុវត� �មពិធី�រសុវត� ិ
�ពស្រ�ប់ COVID-19 េ�ក��ងទី
�ំងេ�ះ បុគ�លិកគួ រែត្រត�វប��ន
�
�
ឱ្យ្រតឡប់េ�ផ� ះ វញ។

អ� កផ� ល់េស�
េវជ� ��ស� ប��ក់�
បុគ�លិកមិន�នេ�គ
ស��ទំនង�្រសប
េ�នឹងជំងឺ COVID19 េទ។
បុគ�លិក�ន
េធ� ើេតស� រក
េមេ�គ

បុគ�លិក្រត�វេ�ផ� ះេ�យអនុ
វត� �មេសចក� ីែណ�ំរបស់
អ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។
បុគ�លិក
ទទួ លលទ� ផល
អវ �ជ��នពី�រេធ� ើ
េតស� ្រត� តពិនិត្យ
ជំងឺ COVID-19 2

មិន�នពិេ្រ�ះ
បុគ�លិក
េ�បល់�មួ យអ� ក
ទទួ លលទ� ផល
ផ� ល់េស�េវជ� ��ស� េទ ឬ
វ �ជ��នពី�រេធ� េើ តស�
អ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស�
្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-19 2
ប��ក់�បុគ�លិក�ន
េ�គស��ទំនង�
្រសបេ�នឹងជំងឺ
COVID-19។
បុគ�លិកមិន�នេធ� ើេតស� រកេមេ�គ

បុគ�លិក្រត�វេ�ផ� ះរហូ តដល់
ែលង�ន្រគ �នេ�� េ�យមិន
េ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��រយៈេពល 24
េ�៉ង និងេ�គស���នធូ រ
េស្បើយេឡើង។

បុគ�លិក្រត�វអនុវត� �ម
េសចក� ីែណ�ំ�រ�ក់ឱ្យ
េ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។

1េ�គស�
� ��ែដលទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19 ចំេ�ះមនុស្សេពញវ �យ�នដូ ច�៖ ្រគ �នេ��េលើសពីឬេស� ើ (≥) 100.4○ ឬ�ន�រម� ណ៍ដូច្រគ �នេ�� (្រគ �នរ� ែបកេញើស) ក� ក ដកដេង� ើមខ� ៗ
ី ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ� ីៗ អស់ក��ំង េហៀរសំេ�រឬតឹង
្រចមុះ ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺ�ង�យ ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក ចេ��រចង់ក� �តឬក� �ត ឬ�គរ ូស។ ្របសិនេបើ�នេ�គស��ែដលមិន�នេ�ក��ង��ងេនះេទ ប៉ុែន� េ�ែត�ន�រ្រព� យ�រម� �នែណ�ំឱ្យទទួ ល�រ�យតៃម� បែន� មេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 2�រេធ� ើ
េតស� ៖ �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនត
ិ ្យជំងឺ COVID-19 រ ួមប��ល
� � ំង�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក� អុិច [NAAT ដូ ច�េតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR)] ឬេតស� រក�រ�តុប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (Antigen) េ�យសំ�ក្រត�វ�ន្របមូ ល និងេធ� ើេតស� េឡើង
េ�ក��ងកែន� ងែថ� ំសុខ�ពឬទី�ំងេធ� ើេតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់្រតឹម្រត�វ ឬក៏�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េហើយែដល�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) �ចេ្របើ្រ�ស់�ន។
្របសិនេបើ�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េ�ះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េហើយទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �ន បុគ�លេ�ះគួ រែត្រត�វ�នសន� ត��នជំងឺ COVID-19 និងគួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។

� ��ស�សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់ករណីមិនេលើកែលងេលើ�រេធ� ើច��ឡីស័ក* ចំេ�ះបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិត
វធី
ស�ិទ�េ�នឹងបុគ�លិកែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គ េ�យ�នេ�គស��ទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19**
*បុគ�លែដលមិន្រត�វ�នេលើកែលងេលើ�រេធ� ើច��ឡីស័ក គឺ� (1) បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េហើយែដលមិន �ន�ក់��ប�
ំ
� រេពញេលញ ឬ (2) បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង
ជិតស� ិទ�េហើយែដល �ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ និង�នសិទ�ិទទួ ល�ក់ដូសជំរុញ ប៉ុែន� មិន�ន់�នមកទទួ លដូ សជំរុញរបស់ពួកេគេ�េឡើយ។
** បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ�ិ�មួ យបុគ�លិកែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គេ�យ�នេ�គស��ទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-191 គឺ�មនុស្សេ�ទី�ំងេ�ះែដលស� ិតេ�ក��ង
បរ �េវណ 6 ហ� ីត ≥ 1 េ�គស��ែដលទំនង�្រសេដៀងនឹងជំងឺ COVID-19 ក��ងេពលេលើសពី 15 �ទីក��ងអំឡ
� ងេពល 24 េ�៉ង�មួ យបុគ�លិកែដល�ចឆ� ងេមេ�គ ឬប៉ះ�ល់េ�យ��ល់េ�
នឹងវត���វ/�រ�តុបេ�� ញពី�ង�យេផ្សងៗ ពីបុគ�លិកែដល�នេមេ�គេនះ ≥ 1 េ�គស��ែដលទំនង�្រសេដៀងនឹងជំងឺ COVID-19។

ករណីមិនេលើកែលង
េលើ�រេធ� ើច��ឡីស័កចំេ�ះ
បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិត
ស� ិទ�េ�នឹងបុគ�លិកែដល�ច
�នឆ� ងេមេ�គ្រត�វ�នជូ នដំណឹង
�ពួ កេគ�ច�ន�រប៉ះ�ល់
នឹងេមេ�គេ�ទី�ំងេ�ះ។
បុគ�លែដល�ន�នទំ�ក់ទំនង
�ចបន� ស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះខណៈ
េពលែដលកំពុងរង់�ំ�រប��ក់
ពី�រប៉ះ�ល់នឹង
េមេ�គេ�ះ។2

��ប័នប��ក់�
បុគ�លេ�ះ
�នប៉ះ�ល់េ�នឹង
ជំងឺ COVID-19។

��ប័ន
ប��ក់�បុគ�លេ�ះ
មិន�នប៉ះ�ល់េ�នឹង
េមេ�គឬក៏មិន�ន�រផ� ល់
�រប��ក់ពី�រប៉ះ�ល់នឹង
េមេ�គ។ មិនត្រម�វឱ្យ
េធ� ើសកម� �ព
អ� ីេទ។

បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទន
ំ ង្រត�វែត
េធ� ើច��ឡីសក
័ េ�
ផ� ះ។ បុគ�លែដល
�នទំ�ក់ទំនង
�ចប�� ប់ព�
ី រ
េធ� ើច��ឡីសក
័ េនះ
ប��ប់ពីៃថ�ទី 5
្របសិន្របមូ ល�ន
លទ� ផលៃន�រេធ� ើ
េតស� អវ �ជ� �នេ�
ៃថ� ទី 5។ ្របសិនេបើ
មិន�នលទ� ផល
ប��ក់េទ បុគ�ល
ែដល�នទំ�ក់
ទំនងេ�ែតស� ត
ិ
ក��ង�រេធ� ច�
ើ
� ឡី
ស័កេ�ផ� ះរហូ ត
ដល់ៃថ�ទី 10។

បុគ�លែដល�នទំ�ក់
ទំនងគឺទទួ លលទ� ផល
វ �ជ��នពី�រេធ� ើេតស�
្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-193

បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងមិន�នេធ� ើ
េតស� រកេមេ�គ ឬទទួ ល
លទ� ផលអវ �ជ��នពី�រ
េធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-193

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងគឺ
�ត់ទុក�ករណីមួយឥឡ�វ េហើយ
គួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំ
ៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
េ�ផ� ះ។

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងអនុ
វត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រេធ� ើ
ច��ឡីស័កេ�ផ� ះ។

1េ�គស�
� ��ែដលទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19 ចំេ�ះមនុស្សេពញវ �យ�នដូ ច�៖ ្រគ �នេ��េលើសពីឬេស� ើ (≥) 100.4○ ឬ�ន�រម� ណ៍ដូច្រគ �នេ�� (្រគ �នរ� ែបកេញើស) ក� ក ដកដេង� ម
ើ ខ� ីៗ ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ� ីៗ អស់ក��ំង េហៀរ
សំេ�រឬតឹង្រចមុះ ឈឺ�ច់ដឬ
ុំ ឈឺ�ង�យ ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក ចេ��រចង់ក� �តឬក� �ត ឬ�គរ ូស។ ្របសិនេបើ�នេ�គស��ែដលមិន�នេ�ក��ង��ងេនះេទ ប៉ុែន� េ�ែត�ន�រ្រព� យ�រម� �នែណ�ំឱ្យទទួ ល�រ�យតៃម� បែន� មេ�យអ� កផ� ល់
ឹ �បុគ�លិកែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គេ�ះ ទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �នពី
េស�េវជ� ��ស� ។ 2�រប៉ះ�ល់េមេ�គ្រត�វ�នប��ក់ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លិកែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គ ្របសិនេបើទី�ំងេ�ះទទួ ល�នដំណង
�រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនត
ិ ្យជំងឺ COVID-19 ឬក៏ទទួ ល�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យជំងឺ COVID-19 ពីអ�កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 3�រេធ� ើេតស� ៖ �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 រ ួមប��ល
� � ំង�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក� អុិច [NAAT ដូ ច�េតស� រកទ្រមង់
េមេ�គ (PCR)] ឬេតស� រក�រ�តុប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (Antigen) ស្រ�ប់េមេ�គ SARS-CoV-2 េ�យសំ�ក្រត�វ�ន្របមូ ល និងេធ� ើេតស� េឡើងេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំសុខ�ពឬទី�ំងេធ� ើេតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់្រតឹម្រត�វ ឬក៏
�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េហើយែដល�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) �ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ ្របសិនេបើ�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េ�ះ្រត�វ
�នេ្របើ្រ�ស់េហើយ ទទួ ល�នលទ� ផលវ �ជ� �ន បុគ�លេ�ះគួ រែត្រត�វ�នសន� ត��នជំងឺ COVID-19 និងគួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។
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� ��ស�សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់ករណីេលើកែលងេលើ�រេធ� ើច��ឡីស័ក* ចំេ�ះបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ�
វធី
េ�នឹងបុគ�លិកែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គ េ�យ�នេ�គស��ទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19**
*បុគ�លែដល្រត�វ�នេលើកែលងេលើ�រេធ� ើច��ឡីស័ក គឺ� (1) បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េហើយែដល�នទទួ ល�ក់ដូ សជំរុញ ឬ (2) បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េហើយ
ែដល �ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ប៉ុែន� មិន�ន់�នសិទ�ិទទួ ល�ក់ដូសជំរុញ។
** បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ�ិ�មួ យបុគ�លិកែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គ េ�យ�នេ�គស��ទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-191 គឺ�មនុស្សេ�ទី�ំងេ�ះែដលស� ិតេ�ក��ង
បរ �េវណ 6 ហ� ីត ≥ 1 េ�គស��ែដលទំនង�្រសេដៀងនឹងជំងឺ COVID-19 ក��ងេពលេលើសពី 15 �ទីក��ងអំឡ
� ងេពល 24 េ�៉ង�មួ យបុគ�លិកែដល�ចឆ� ងេមេ�គ ឬប៉ះ�ល់េ�យ��ល់េ�
នឹងវត���វ/�រ�តុបេ�� ញពី�ង�យេផ្សងៗ ពីបុគ�លិកែដល�នេមេ�គេនះ ≥ 1 េ�គស��ែដលទំនង�្រសេដៀងនឹងជំងឺ COVID-19។

ករណីេលើកែលងេលើ�រេធ� ើ
ច��ឡីស័កចំេ�ះបុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េ�នឹងបុគ�លិកែដល
�ច�នឆ� ងេមេ�គ្រត�វ�នជូ នដំណឹង
�ពួ កេគ�ច�ន�រប៉ះ�ល់នឹង
េមេ�គេ�ទី�ំងេ�ះ។
បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង�ចបន�
ស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះខណៈេពលែដល
កំពុងរង់�ំ�រប��ក់ពី�រប៉ះ�ល់
នឹងេមេ�គេ�ះ។ 2

��ប័នប��ក់
�បុគ�លេ�ះ
�នប៉ះ�ល់េ�
នឹងជំងឺ
COVID-19។

�រេធ� ើេតស� ្រត�វ
�នត្រម�វ�
�ំ�ច់េ�ៃថ� ទី
5 ក��ងេ�ល
បំណងេដើម្បី�ច
បន� ស� ិតេ�ក��ង
��េរៀន�ន

��ប័នប��ក់
�បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងេ�ះមិន�ន
ប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ
ឬក៏មិន�ន�រផ� ល់�រ
ប��ក់ពី�រប៉ះ�ល់នឹង
េមេ�គ។ មិនត្រម�វឱ្យ
េធ� ើសកម� �ព
អ� ីេទ។

បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងគឺទទួ ល
លទ� ផល វ �ជ��នពី�រេធ� ើ
េតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-193

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងគឺ
�ត់ទក
ុ �ករណីមួយឥឡ�វ េហើយគួ រ
ែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន
�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�
ផ� ះ។

បុគ�លែដល
�នទំ�ក់ទំនង
មិន�នេធ� ើេតស� រក
េមេ�គ ឬទទួ លលទ� ផល
អវ �ជ��នពី�រេធ� ើ
េតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-193

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងមិន
�ំ�ច់េធ� ើច��ឡីស័កេទ ប៉ុែន� ្រត�វែត
�ម�នេ�គស�� និង�ក់�៉ស់
ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុនរហូ ត
ដល់ៃថ� ទី 104

COVID-19 ចំេ�ះមនុស្សេពញវ �យ�នដូ ច�៖ ្រគ �នេ��េលើសពីឬេស� ើ (≥) 100.4○ ឬ�ន�រម� ណ៍ដូច្រគ �នេ�� (្រគ �នរ� ែបកេញើស) ក� ក ដកដេង� ើមខ� ៗ
ី ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ� ីៗ អស់ក��ំង េហៀរសំេ�រឬតឹង
្រចមុះ ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺ�ង�យ ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក ចេ��រចង់ក� �តឬក� �ត ឬ�គរ ូស។ ្របសិនេបើ�នេ�គស��ែដលមិន�នេ�ក��ង��ងេនះេទ ប៉ុែន� េ�ែត�ន�រ្រព� យ�រម� �នែណ�ំឱ្យទទួ ល�រ�យតៃម� បែន� មេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 2 �រប៉ះ
�ល់េមេ�គ្រត�វ�នប��ក់ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លិកែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គ ្របសិនេបើទី�ំងេ�ះទទួ ល�នដំណង
ឹ �បុគ�លិកែដល�ច�នឆ� ងេមេ�គេ�ះ ទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �នពី�រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យជំងឺ
COVID-19 ឬក៏ទទួ ល�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យជំងឺ COVID-19 ពីអ�កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ។ 3�រេធ� ើេតស� ៖ �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យៃនជំងឺ COVID-19 រ ួមប��ល
� � ំង�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក� អុិច [NAAT ដូ ច�េតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR)] ឬេតស� រក�រ�តុ
9
ប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (Antigen) ស្រ�ប់េមេ�គ SARS-CoV-2 េ�យសំ�ក្រត�វ�ន្របមូ ល និងេធ� ើេតស� េឡើងេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំសុខ�ពឬទី�ំងេធ� ើេតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់្រតឹម្រត�វ ឬក៏�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់
�នេវជ� ប��េហើយែដលទទួ ល�ន�រអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី��រនិងឱសថ (FDA) �ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ ្របសិនេបើ�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េ�ះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េហើយទទួ ល�នលទ� ផលវ �ជ� �ន
1េ�គស�
� ��ែដលទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ

4

� ��ស��ក់ទងនឹង�រេធ� ើច��ឡីស័ក ស្រ�ប់កុ�រនិងបុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ
វធី
�ល់នឹងេមេ�គ េ�មណ�លែថ�ំនិងអប់រ�កុ�រតូ ច ្រគឹះ��នអប់រ� និង��េរៀន
ក្រមិត TK-12

10 (Cambodian)

កំណត់អត� ស��ណៃន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ក��ងបរ �េវណទី�ង
ំ -បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ�េ�នឹងករណី
ច�ស់�ស់មួយ
បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ� គឺ�មនុស្ស��ក់ែដល�នប៉ះ�ល់េ�នឹងអ� កែដល្រត�វ�នពិនិត្យេឃើញ��នជំងឺ
COVID-19 ក��ងអំឡ
� ងេពលែដល�ចចម� ង�ន* ្របសិនេបើ�៉ងេ�ច�ស់ចំណុចមួ យក��ងចំេ�មចំណុច�ងេ្រ�ម�នេកើត
េឡើង៖
•

បុគ�ល��ក់េ�ះស� ិតេ�ក��ងបរ �េវណ 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19 រយៈេពលសរុប 15 �ទីេឡើងេ�ក��ងអំឡ
� ងេពល
24 េ�៉ង

ឬ
• បុគ�ល��ក់េ�ះ�នប៉ះ�ល់េ�នឹង�រ�តុ�វៃន�ង�យ និងឬ�រ�តុបេ�� ញេផ្សងៗ ពីបុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19
េ�យមិន�ន�រ�រ�រ។ ឧ�ហរណ៍ ពួ កេគ្រត�វ�នេគក� កឬក�
� ស់�ក់ ពួ កេគ�នេ្របើែពងទឹកឬ្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ
រ ួម�� ពួ កេគ�នេថើប�� ឬពួ កេគ�នផ� ល់�រែថ� ំដល់អ�កែដលផ��កេមេ�គេ�យមិន�ន�ក់ឧបករណ៍�រ�រ្រតឹម្រត�វ។
•

បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក� �ចចម� ងេមេ�គ�ន េហើយ�ច�ល�លេមេ�គេ�អ� កដៃទ�ន �ប់ពី 2 ៃថ� មុនេពល
�ន�ប់េផ� ើមេចញេ�គស��ដំបូង រហូ តដល់ 10 ៃថ� �នកន� ងផុតេ��ប់�ង
ំ ពីេពលេ�គស���ន�ប់េផ� ម
ើ េហើយមិន
�ន្រគ �នេ���៉ងេ�ច�ស់ 24 េ�៉ង និងេ�គស���ន់ែតធូ រេស្បើយេឡើង។ ឬ �ប់ពី 2 ៃថ� មុនេពល�រេធ� ើេតស� ទទួ លលទ�
� �នរបស់ពួកេគ រហូ តដល់ 10 ៃថ� ប��ប់ពី�រេធ� ើេតស� េ�ះ ្របសិនេបើេ�គស��មិនែដលេកើតេឡើង។
ផល�វជ�

� េនះដឹងច�ស់
កំណត់ស��ល់៖ បុគ�ល��ក់មិនគួ រ្រត�វ�ន�ត់ទុក��បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េទ លុះ្រ�ែតកម� វធី
ល� មគួ រសម�ពួ កេគ្រសប�មនិយមន័យៃនទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��ងេលើ។ បុគ�លមិនគួ រ្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��បុគ�លែដល
�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ� េ�យ�រែតពួ កេគ�នវត� �នេ�ក��ង��ក់ ឬ្រក �ម��េរៀនដូ ច�� ខណៈែដល�នមនុស្ស�នជំងឺ
� មិន�ចកំណត់�ន� េតើអ�ក��អ� កែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ� ពួ កេគ
COVID-19 � ំង្រស �ងេ�ះេទ។ ្របសិនេបើកម� វធី
គួ រែត�ក់ទងេ�សុខ�ព��រណៈេដើម្បីទទួ ល�នជំនួយែផ� កបេច� កេទស។
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� ��ស� សេ្រមចចិត��ក់ទងនឹង�រេធ� ច
វធី
ើ ��ឡីសក
័ ស្រ�ប់កុ�រែដល�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ1
កុ�រ�នេ�គស��

មិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ
េពញេលញ ឬ�ន�ក់�� ំ
ប��រេពញេលញ និង�ន
សិទ�ិទទួ ល�ក់ដូសជំរុញ
ប៉ុែន� មិន�ន់ទទួ ល�ក់
ដូ សជំរុញ។
* �ប់ប��ល
� មនុស្ស
� ំង�យែដល��ប់ឆ�ងេម
េ�គ SARS-CoV-2 ពីមុន

�ន�ក់ដូសជំរុញ ឬ
�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ
ប៉ុែន� មិន�ន់�នសិទ� ិ
ទទួ ល�ក់ដូសជំរុញ

ពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ�
ល់េស�េវជ� ��ស�
េដើម្បីេធ� ើ�រ�យ
តៃម� បែន� ម
�រេធ� ើច��ឡីស័ក�មទ��ប់
�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ្រត�វ�ន
ែណ�ំឱ្យអនុវត� �៉ងមុឹង�៉ត់ 2
កំណត់ស��ល់៖ មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល
��ប់ឆ�ងេមេ�គ SARS-CoV-2 ក��ង
អំឡ
� ងេពល 90 ៃថ� កន� ងមកគួ រែត
េធ� ើេតស� ្របេភទ Antigen។
ជេ្រមើសៃន�រេធ� ច
ើ ��ឡីសក
័ ស្រ�ប់
សិស្សក្រមិត TK-12 ែដល�នែកស្រម� ល3
�រេធ� ើេតស� ពីរដងក��ងមួ យស��ហ៍ គឺ
ត្រម�វ��ំ�ច់ (េធ� ើេតស� េលើកទី 1 ��
មៗប��ប់ព�
ី ន�រប៉ះ�ល់នង
ឹ េមេ�គ
�រេធ� ើេតស� េលើកទី 2 េ�ៃថ� ទី 5)

អនុវត� �មេសចក� ីែណ�ំៃន�រ
មិន�ប់ប��ល
� េ�យអនុវត� �ម
វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់កុ�រ
ែដល�នេ�គស��របស់ DPH
(សូ មេមើលទំព័រទី 3)

្របសិនេបើមិន�ន�រេធ� ើេតស� េទ ប�� ប់�រ
េធ� ើច��ឡីស័កប��ប់ពីៃថ� ទី 10
្របសិនេបើ្របមូ ល�នលទ� ផលអវ �ជ� �នៃន�រេធ� ើ
េតស� េ�ៃថ�ទី 5 ចូ រប�� ប់�រេធ� ើច��ឡីស័កប��ប់
ពីៃថ� ទី 5
សិស្ស�ចចូ លេរៀនក��ង��ក់េ�យ��ល់
�ន ប៉ុែន� េបើមិនដូ េច� ះេទ្រត�វែតេធ� ើច��
ឡីស័កេ�ផ� ះ។ ្របសិនេបើ្របមូ ល�នលទ�
ផលៃន�រេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នេ�ៃថ�ទី 5 ចូ រ
ប�� ប់�រេធ� ើច��ឡីស័កប��ប់ពីៃថ� ទី 5

មិន�ំ�ច់េធ� ើច��ឡីស័កេទ*
*ស្រ�ប់សិស្សក្រមិត TK-12 �រេធ� ើេតស� េ�ៃថ� ទី 5 ្រត�វ�នត្រម�វ�
�ំ�ច់ (�រេធ� ើេតស� ��មៗប��ប់ពី�ន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ្រត�វ
�នែណ�ំផងែដរ)2

�ម�នេ�គស�� និង�ក់�៉សែដល�ន
គុណ�ពខ� ស់�ងមុនរហូ តដល់ៃថ� ទី 10 4

កុ�រមិន
�នេ�គ
ស��

េ�យមិនគិតពី
��ន�ពៃន�រ
�ក់��ប
ំ ��រ ឬដូ ស
ជំរុញេឡើយ

េសចក� ីែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡីស័កេ�ផ� ះ របស់�យ��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles។ 2�រេធ� ើេតស� ៖ �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យៃនជំងឺ COVID-19 រ ួមប��ល
� � ំង�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក�
អុិច [NAAT ដូ ច�េតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR)] ឬេតស� រក�រ�តុែដលប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំស្រ�ប់េមេ�គ SARS-CoV-2 េ�យសំ�ក្រត�វ�ន្របមូ ល និងេធ� ើេតស� េឡើងេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំសុខ�ពឬទី
�ំងេធ� ើេតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់្រតឹម្រត�វ ឬក៏�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េហើយែដលទទួ ល�ន�រអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) �ចេ្របើ្រ�ស់�
ន។ ្របសិនេបើ�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េ�ះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េហើយទទួ ល�នលទ� ផលវ �ជ� �ន បុគ�លេ�ះគួ រែត្រត�វ�នសន� ត��នជំងឺ COVID-19 និងគួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ី
ែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ 3�រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម� ល (modified quarantine) អនុវត� ែតចំេ�ះសិស្ស��េរៀនក្រមិត TK-12 ែដល�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គេ�ក��ងទី�ំង��េរៀនែត
ប៉ុេ�
� ះ។ ល័ក�ខ័ណ�ស្រ�ប់�រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម� ល �ចរក�នេ�ក��ង ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ របស់��េរៀនក្រមិត TK-12។ 4�នមនុស្សមួ យចំនួនែដលមិនគួ រ�ក់�៉ស់ ដូ ច�កុ�រ�យុតិច�ង
12�រពិ�កក��ង
24 ែខ។ កុ�រ�យុ�ប់ពី 2 េ� 8 ��ំគួរែត�ក់�៉ស់ែតេ�េពលែដល�ន�រ្រគប់្រគងពីមនុស្សេពញវ �យប៉ុេ�
� ះ។ សូ មេមើល បុគ�ល�ែដលមិនគួ រ�ក់�៉ស់ និង �រពិ�រ�ពិេសសស្រ�ប់អ�កែដល�ន
�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង ឬពិ�រ�ព�ក់�ក់េផ្សងៗ។
12
1អនុវត� �ម

� ��ស� សេ្រមចចិត��ក់ទងនឹង�រេធ� ច
វធី
ើ ��ឡីសក
័ ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ1
�នេ�គស��

មិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញ
េលញ* ឬ�ន�ក់��ប
ំ ��រ
េពញេលញ និង�នសិទ�ិទទួ ល
�ក់ដូសជំរុញ ប៉ុែន� មិន�ន់
ទទួ ល�ក់ដូសជំរុញ។
* �ប់ប��ល
� មនុស្ស� ំង�យ
ែដល��ប់ឆ�ងេមេ�គ SARSCoV-2 ពីមុន

�ន�ក់ដូសជំរុញ ឬ�ក់
��ប
ំ ��រេពញេលញ ប៉ុែន�
មិន�ន់�នសិទ�ិទទួ ល
�ក់ដូសជំរុញ

ពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ�
ល់េស�េវជ� ��ស�
េដើម្បីេធ� ើ�រ�យតៃម�
បែន� ម

�ន�រែណ�ំ�៉ងមុឺង
�៉ត់ឱ្យ�ន�រេធ� ើេតស� 2
កំណត់ស��ល់៖ មនុស្ស
� ំង�យែដល��ប់ឆ�ងេម
េ�គ SARS-CoV-2 ក��ងអំឡ
� ង
េពល 90 ៃថ� កន� ងមកគួ រែត
េធ� ើេតស� ្របេភទ Antigen។

អនុវត� �មេសចក� ីែណ�ំ
ៃន�រមិន�ប់ប��ល
� េ�យ
អនុវត� �ម វ �ធី��ស� សេ្រមច
ចិត�ស្រ�ប់បុគ�លិក
ែដល�នេ�គស��របស់
DPH (សូ មេមើលទំព័រទី 7)

្របសិនេបើមិនេធ� ើេតស� ប�� ប់
�រេធ� ើច��ឡីស័កប��ប់ពីៃថ�
ទី 10
្របសិនេបើ្របមូ ល�នលទ� ផល
អវ �ជ� �នៃន�រេធ� ើេតស� េ�េ�ៃថ� ទី 5
ចូ រប�� ប់�រេធ� ើច��ឡីស័កប��ប់ពីៃថ�
ទី 5

មិន�ំ�ច់េធ� ើច��ឡីស័កេទ*
* ស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ក��ង��េរៀនក្រមិត TK-12 �រេធ� ើេតស�
េ�ៃថ� ទី 5 ្រត�វ�នត្រម�វ��ំ�ច់ (�រេធ� ើេតស� ��មៗប��ប់
ពី�ន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ្រត�វ�នែណ�ំផងែដរ)2

េសចក� ីែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡីស័កេ�ផ� ះ របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles ែដលអនុ��តឱ្យបុគ�លិក វ �ល្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញ��មៗេ�េពលែដលពួ កេគប�� ប់
�រេធ� ើច��ឡីស័កេ�យមិន�នប�� េហើយែដល�ចមុនេពលពួ កេគបំេពញ�ម ល័ក�ខ័ណ�ស្រ�ប់�រវ �ល្រតឡប់េ�េធ� ើ�ររបស់ Cal/OSHA។ 2�រេធ� ើេតស� ៖ �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យៃនជំងឺ COVID-19
រ ួមប��ល
� � ំង�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក� អុិច [NAAT ដូ ច�េតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR)] ឬេតស� រក�រ�តុប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (Antigen) ស្រ�ប់េមេ�គ SARS-CoV-2 េ�យ
សំ�ក្រត�វ�ន្របមូ ល និងេធ� ើេតស� េឡើងេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំសុខ�ពឬទី�ំងេធ� ើេតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់្រតឹម្រត�វ ឬក៏�រេធ� ើេតេស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េហើយែដល
ទទួ ល�ន�រអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) �ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ ្របសិនេបើ�រេធ� ើេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ� ប��េ�ះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់
13 ន
េហើយទទួ ល�នលទ� ផលវ �ជ� �ន បុគ�លេ�ះគួ រែត្រត�វ�នសន� ត��នជំងឺ COVID-19 និងគួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ 3�នមនុស្សមួ យចំនួនែដលមិ
គួ រ�ក់�៉ស់េទ។ សូ មេមើល បុគ�ល�ែដលមិនគួ រ�ក់�៉ស់ និង �រពិ�រ�ពិេសសស្រ�ប់អ�កែដល�ន�រពិ�កក��ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង ឬពិ�រ�ព�ក់�ក់េផ្សងៗ។
1អនុវត� �ម

�ម�នេ�គស�� និង�ក់�៉ស់ែដល�ន
គុណ�ពខ� ស់�ងមុនរហូ តដល់ៃថ� ទី 10 3

មិន�នេចញ
េ�គស��

េ�យមិនគិតពី
��ន�ពៃន�រ
�ក់��ប
ំ ��រ ឬដូ ស
ជំរុញេឡើយ

13

